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Naturell Witamina B Complex Forte, 40 tabletek
 

cena: 12,63 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 40 tabl.

Postać tabletki

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

Suplement diety Naturell Witamina B Complex Forte zalecany jest w okresach intensywnego wysi?ku
intelektualnego, psychicznego i fizycznego.

Witaminy B6, B12, biotyna, kwas foliowy, niacyna, tiamina (witamina B1) - wspomagaj? utrzymanie
prawid?owych funkcji psychologicznych
Witaminy B6, B12, kwas foliowy, kwas pantotenowy, niacyna, ryboflawina (witamina B2) – przyczyniaj? si? do
zmniejszenia uczucia zm?czenia i znu?enia
Kwas pantotenowy - wspomaga utrzymanie sprawno?ci umys?owej na prawid?owym poziomie.

Dawkowanie
 Zalecana porcja do spo?ycia w ci?gu dnia niezb?dna do uzyskania korzystnego dzia?ania produktu: doro?li: 1
tabletka dziennie.
Nie przekracza? zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia.

Sk?ad
 substancje wype?niaj?ce: fosforany wapnia (fosforan diwapniowy), celuloza mikrokrystaliczna, ?el celulozowy;
niacyna (amid kwasu nikotynowego), substancja glazuruj?ca: kwasy t?uszczowe (kwas stearynowy), kwas
pantotenowy (D-pantotenian wapnia), witamina B12 (cyjanokobalamina), biotyna (D-biotyna), kwas foliowy
(kwas pteroilomonoglutaminowy), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B1 (monoazotan
tiaminy), witamina B2 (ryboflawina), substancje glazuruj?ce: dwutlenek krzemu,
hydroksypropylometyloceluloza, sole magnezowe kwasów t?uszczowych (stearynian magnezu); barwniki:
dwutlenek tytanu, tlenki i wodorotlenki ?elaza; substancja glazuruj?ca: glikol polietylenowy.
Mo?e zawiera? ?ladowe ilo?ci skorupiaków, ryb, soi i ich produktów pochodnych.

Jedna tabletka Naturell Witamina B Complex Forte zawiera:

Niacyna 60 mg ekwiwalentu niacyny (375%*)

Kwas pantotenowy 18 mg  (300%*)
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Ryboflawina 4,2 mg (300%*)

Witamina B6 4,2 mg (300%*)

Tiamina 3,3 mg (300%*)

Kwas foliowy 600 μg (300%*)

Biotyna 150 μg (300%*)

Witamina B12 (cyjanokobalamina) 7,5 μg (300%*)

Preparat nie zawiera laktozy.

Przeciwwskazania
 Nadwra?liwo?? na którykolwiek sk?adnik preparatu.
Kobiety w ci??y i matki karmi?ce stosowanie preparatu powinny skonsultowa? z lekarzem.
Nie stosowa? ??cznie z innymi preparatami zawieraj?cymi witaminy z grupy B.

Wyprodukowano przez Naturell AB, Szwecja dla:
 USP Zdrowie Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa 
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